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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 

Αριθμός: 34 / 17-11-2020  ΤΑΚΤΙΚΗΣ Οικονομικής Επιτροπής 
Αριθμός πρωτ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 20244/13-11-2020  
Ημερομηνία Συνεδρίασης: 17-11-2020  

Αρ. 
Θέματος 

Τίτλος Θέματος Αρ. 
Απόφασης Αποτέλεσμα 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερήσιας 
διαταξης με τίτλο: 1) Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη 
πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου λόγω έκτακτων 
αναγκών, με γνώμονα το δεύτερο κύμα πανδημίας" 2) Λήψη 
απόφασης για α)έγκριση της μελέτης « Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 
Ωραιοκάστρου" ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.712,24 ευρώ 
β)έγκριση ανάθεσης της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και  γ) έγκριση συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του αρ.32 του Ν.4412/2016 και 3) Λήψη 
απόφασης σχετικά με το υπ αρ πρωτ. 18752/2020 αίτημα του 
αναδόχου του έργου " Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα 
Πενταλόφου από την περιοχή των νέων νεκροταφείων έως την 
παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς", που αφορά  τη διάλυση 
της σύμβασης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.2 του αρθρου 161 του Ν.4412/2016" 

337 Ομόφωνα 

2 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού 
ορισμένου χρόνου λόγω έκτακτων αναγκών, με γνώμονα το 
δεύτερο κύμα πανδημίας" 

338 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης για α)έγκριση της μελέτης « Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου 
Ωραιοκάστρου" ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.712,24 ευρώ 
β)έγκριση ανάθεσης της δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 32 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και  γ) έγκριση συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του αρ.32 του Ν.4412/2016 

339 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ αρ πρωτ. 18752/2020 αίτημα 
του αναδόχου του έργου " Βελτίωση αγροτικής οδού στο 
αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των νεων νεκροταφείων 
έως την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς", που αφορά  τη 
διάλυση της σύμβασης του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με τις 

340 Ομόφωνα 



διατάξεις της παρ.2 του αρθρου 161 του Ν.4412/2016" 

1 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Λήψη απόφασης για α)έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την 
ανάθεση με τίτλο: «Εργασίες Αποχιονισμού των οδών των 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου για τα έτη 2020-
2021, β)καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της δαπάνης γ) έγκριση 
των εγγράφων της με ημερομηνία 09/09/2020 τεχνικής έκθεσης με 
τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού των οδών των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου Ωραιοκάστρου για τα έτη 2020-2021» 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
δ)καθορισμό των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ε) 
επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης της σύμβασης. 

 

 

341 Ομόφωνα 

2 

Λήψη απόφασης  σχετικά με την έγκριση ή μη α)της μελέτης 
«Προμήθεια  Εξοπλισμού Καθαριότητας λόγω Covid του Δήμου 
Ωραιοκάστρου» β) της ανάθεσης της δαπάνης σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 και γ) συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του αρ.32 του Ν.4412/2016. 
 

342 Ομόφωνα 

3 

Λήψη απόφασης  σχετικά με την έγκριση ή μη α)της μελέτης 
«Προμήθεια  Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού λόγω Covid 
του Δήμου Ωραιοκάστρου» β) της ανάθεσης της δαπάνης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2γ του Ν.4412/2016 και γ) 
συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του αρ.32 του 
Ν.4412/2016.  
 

343 Ομόφωνα 

4 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος 
παράτασης υλοποίησης του έργου «Application of innovative 
techniques for improving drinking water quality in urban Αreas» με 
το ακρωνύμιο "Aquality", του προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 έως 
τις 31/10/2021. 
 

344 Ομόφωνα 

5 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος 
παράτασης υλοποίησης του έργου "Remote Healthcare Service 
Provision" με το ακρωνύμιο «REMOTECARE» του προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-
2020 έως τις 31/08/2021. 
 
 

345 Ομόφωνα 

6 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’αριθμ. 
18623/2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και του 
οικονομικού φορέα «Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο Ελένη 
Λιόλιου Καραγιάννη». 
 

346 Ομόφωνα 



 

7 

Λήψη απόφασης  για καθορισμό όρων δημοπρασίας σχετικά με 
την εκμίσθωση ή μη τεσσάρων (4) αγρών στη θέση 
Εκκλησιαστικές Συκιές, καθώς και των αγρών στη θέση Μάρκου 
Λάκκος, Εκκλησιά Συκιά Παπαδιά και των αγρών με αρ. 51 και 53 
της Κοινότητας Λητής, Δ.Ε. Μυγδονίας, Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

347 Ομόφωνα 

8 
Λήψη απόφασης για καθορισμό όρων δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για στέγαση του Ληξιαρχείου Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

348 Ομόφωνα 

9 

Λήψη απόφασης για καθορισμό όρων δημοπρασίας μίσθωσης 
ακινήτου για στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 
Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

349 Ομόφωνα 

10 

Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη χρηματοδότησης 
(επιχορήγησης) του Δήμου Ωραιοκάστρου από το πρόγραμμα 
Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠΕΣ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών 
από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς του. 
 

350 Ομόφωνα 

11 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων – 
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Β’ τριμήνου 2020. 
 

351 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

12 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Εκθέσεων Ελέγχου (Εσόδων – 
Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Γ’ τριμήνου 2020. 
 

352 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

13 

Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 135/2020 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.). 
 
 

353 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

14 
Λήψη απόφασης για εξωδικαστική ή μη επίλυση διαφοράς 
(υπόθεση Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης). 
 

354 Ομόφωνα 

15 

Λήψη απόφασης για α) Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής  
Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ωραιοκάστρου και Αναπτυξιακής 
Εταιρείας Θεσσαλονίκης για την επίβλεψη των συμβάσεων των 
Αναδόχων των παρακάτω Έργων: 1)ΚΤΙΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ, 2)ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
"ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ" ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ "ΣΤΑΜ ΠΕΤΡΑ" ΣΤΗ Δ.Κ. 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ, 3)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, β) Έγκριση της δαπάνης, γ) Ορισμό μελών στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίησή της και δ) 

355 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 



Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.  

 

16 
Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη αναμόρφωσης 
Προϋπολογισμού έτους 2020. 
 

356 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

17 

Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση ή μη προς τον 
Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου για την 
αντιμετώπιση των εξόδων προσφυγής του στο ΣΤΕ για το θέμα 
των λατομείων Μεσαίου κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. 19972/10-
11-2020 αίτησής του. 
 

357 
Ομόφωνα επί των 
καταμετρηθεισών 

ψήφων 

18 

Λήψη  απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς για την υπ’αριθμ. ΑΓ 380/23-09-2020 αγωγή της 
εταιρείας  «ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του 
Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από σχετική αίτηση». 
 

358 Ομόφωνα 

19 

Λήψη  απόφασης για έγκριση ή μη ενδοδικαστικής επίλυσης 
διαφοράς για την υπ’αριθμ. ΑΓ 375/29-09-2020 αγωγή του Γ.Μ. 
κατά του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από σχετική αίτηση». 
  
 

359 Ομόφωνα 

 
  
 
 

Ωραιόκαστρο,17-11-2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ 
 
 


